`
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 63ΧΤ46904Μ-ΚΤΒ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήριος
Τηλ. : 26413-61230,233

ΑΓΡΙΝΙΟ,29 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ.4485
ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.»
ΣΧΕΤ. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 4276/26-03-2019 Απόφαση Διοικητή σχετικά με την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.».
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Δευτέρα 08 Απριλίου 2019
και ώρα 14:00 μ.μ στο Οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών) του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας -Ν.Μ.
Αγρινίου, για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη αναγκών της Μ.Ε.Θ
Αναλυτικά :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Μ/Μ

1

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,
με αυτοκόλλητο σωλήνα
αναρρόφησης του εξιδρώματος και
αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για
την επίτευξη αεροστεγούς
αποκλεισμού του τραύματος. Το σέτ
να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο
ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή
του, αποστειρωμένο, με λειασμένους
πόρους για μείωση του πόνου κατά
την αφαίρεση, αποστειρωμένο
σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από
μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο
για αποφυγή της δυσοσμίας και
αυτοκόλλητη μεμβράνη
αποστειρωμένη του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου. Κάθε
αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο
σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.
Σέτ σπόγγου αργύρου συστήματος
αρνητικής πίεσης medium,
18x12,5x3,3cm

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

Σέτ σπόγγου αργύρου συστήματος
αρνητικής πίεσης large, 26x15x3,3cm

A

B

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Φ.Π.
Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

10

125,00 €

13%

1.250,00 €

1.412,50 €

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

10

145,00 €

13%

1.450,00 €

1.638,50 €
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4
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ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: Να είναι
απόλυτα συμβατά για τέλεια
προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ
επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατρέπει
το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται
πάνω στο μέσο συλλογής του
εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml.
Να φέρει φίλτρο για αποφυγή
εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να
είναι του ιδίου κατασκευαστικού
οίκου. Να αποτελείται από το ειδικό
κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από
1100ml.
ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ 3L
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ
ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ
ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ
SELDINGER (Χωρίς latex)
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ENGSTRO PRO
NEBULIZER ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ENGSTRON PRO
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

10

90,00 €

24%

900,00 €

1.116,00 €

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

500

3,75 €

24%

1.875,00 €

2.325,00 €

20

85,00 €

24%

1.700,00 €

2.108,00 €

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ

4

3,70 €

24%

14,80 €

18,35 €

10

86,00 €

24%

860,00 €

1.066,40 €

8.049,80 €

9.684,75 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ Α/Α 4
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (χωρίς latex)
Το σετ:
1.Να φέρει μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω
μέρος ώστε να μην γλιστράει.
2. Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex
free) με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου, με κλίση 105˚ για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία
και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.• Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη
στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του
cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.• Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να
παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.• Το CUFF να είναι
τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την
κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης
της.• Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο
σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 – Νο.10 την ίδια διάμετρο.• Όταν ξεφουσκώνει, το
cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση,
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.• Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό
(PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το
φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.• Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF να
αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff.3.Να φέρει δύο
επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να
εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30
μέρες).4. Να φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την
ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να
λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της
μεθόδου Seldinger.5. Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή 6. Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο
οδηγό.7.Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 8. Να φέρει ειδικό διαστολέα
για την διάνοιξη των ιστών9. Να φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου, 50cm.10. Να φέρει ειδικό
λιπαντικό και γάζες για την τραχεία11.Να φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και
μαλακές άκρες.12.Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του
σωλήνα τραχειοστομίας
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Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα.
Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Ο πλήρης τίτλος των υπό προμήθεια ειδών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ» και ο αριθμός
της πρόσκλησης.
Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση
αυτών την επόμενη ημέρα της υποβολής των προσφορών.
3) Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης. Σε
περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών να αναφέρεται η
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο
14).
4) Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής
5) Παράδοση υλικών: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί
της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες
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μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Ο Δι οι κη τ ής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ
Εσωτ. Διανομή
i.
Γρ. Διοικητή
ii.
Οικονομικό
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